OP DE BRES VOOR NEDERLAND
December 2018
Psalm 107:13 - Toen riepen ze tot de Here in hun benauwdheid
Beste bidders,
Hierbij de dank- en gebedspunten voor de maand december 2018:
NEDERLAND
Dank voor de cursus over Eindtijd en wederkomst die gehouden is in Zwolle en Arnhem. Het waren
gezegende tijden.
In het voorjaar 2019 zal deze cursus gehouden worden in Lelystad en Haarlem. Bid dat God mensen
klaarmaakt om deel te nemen. Op de website komt er info als de data bekend zijn,
www.opdebres.org.
Op 9 maart 2019 is er weer een trainings- en vriendendag in Voorthuizen. Onderwerp is: Bidden
met gezag. Ook zal er aandacht zijn voor gebed voor de Provinciale Statenverkiezingen van 20
maart 2019. Zet het alvast in uw agenda en geef u op opdebres@solcon.nl.
Dank God dat dit jaar de 78ste hoofdstad is bezocht met de proclamatie uit Psalm 96:10. Nog 111 te
gaan.
Dank God voor de mensen in Nederland die in 2018 tot levend geloof zijn gekomen.
Dank voor Gods genade in de christelijke gemeente in 2018.
Bid en vertrouw dat er nieuwe bidders bij komen. Bid om een geest van gebed.
Bid en vertrouw dat er groei is in de gebedscellen in alle ministeries. Bid voor Jorel Wever en zijn
team die daar richting aan geeft.
Bid voor Johan den Hartog die een gebedshuis leidt vlakbij het Binnenhof. Zij zijn wachters op de
muren van het Binnenhof en de politieke ontwikkelingen.
Op 20 maart 2019 zijn er Provinciale Statenverkiezingen. Deze zijn belangrijk in verband met de
vorming van de Eerste Kamer.
Bid en vertrouw
• Dat er integere en bekwame statenleden gekozen worden.
• Dat er een goede Eerste Kamer gevormd wordt.
• Dat God deze verkiezingen opnieuw zal leiden.
• Dat de Heilige Geest inspireert en deze verkiezingen inhoud geeft.
• Dat Hij beschermt tegen duistere invloeden rondom de verkiezingen.
Bid en vertrouw dat vele Nederlanders, ook gedurende de kerstdagen een ontmoeting met God
zullen hebben.
Bid voor de verkondigers van Gods woord gedurende de feestdagen.
Bid dat eenzamen en daklozen een plek van warmte mogen hebben.
Bid ook voor de asielzoekers die hier opnieuw een bestaan moeten opbouwen. Zij zijn vaak open
voor het goede van God.

Bid voor Gods bescherming over ons land:
• Dat de chaos en de geest van dood verdwijnen, dat God Zijn orde en leven wil schenken.
• Dat de duistere praktijken, criminaliteit, corruptie enz. ontmaskerd en op de juiste manieren
bestraft zullen worden, en dat ons rechtssysteem weer goed zal functioneren.
• Dat de grenzen dicht gaan voor georganiseerde criminaliteit.
• Dat God opnieuw Zijn Geest in overvloed zal uitgieten over ons land (Jesaja 44:3).
Bid een zegen voor uzelf en als u een gezin hebt, voor uw gezin. Dank God voor Zijn genade en bid
om Zijn voortdurende zegen.
ISRAËL
Dank God dat Israël, ook in 2018 Zijn bescherming mocht kennen en dat Gods woord verder
vervuld is.
De strijd in Israël is zowel intern als extern. De regering o.l.v. Netanyahu heeft nog één zetel meer
dan de oppositie in de Knesset. De minister van Defensie Lieberman is afgetreden omdat hij het
optreden tegen Hamas te slap vond. Volgend jaar zijn er verkiezingen. Bid dat God de regering in
eenheid en kracht samenbindt. Bid en vertrouw dat Netanyahu met zijn grote ervaring en autoriteit
staande blijft.
Blijf bidden voor Gods bescherming aan de grenzen, zowel de noordgrens als de zuidgrens als in
Judea en Samaria. Dank God voor Zijn strijdengelen rondom de grenzen van Israël.
Bid dat de vervangingstheologie in de kerken zal verdwijnen. En dat de Bijbelse beloften van God
zullen worden gerespecteerd en tot uitvoer komen.
Bid en vertrouw dat Gods Geest Israël leidt naar een geestelijke vernieuwing door hen verder naar
Hemzelf toe te trekken.
Blijf bidden en vertrouwen dat God Zijn woord verder waarmaakt en uit alle hoeken der aarde
Joden laat terugkeren.
Bid en vertrouw dat de vrede voor Jeruzalem er komt en dat God Jeruzalem stelt tot het centrum
van de wereld. Dat zegt Zijn woord en wij bidden dat dit woord volledig uitkomt. Ten volle bij de
wederkomst.
Bid en vertrouw dat de messiaanse gemeente een belangrijke rol vervult in de terugkeer van Israël
naar hun God.
BEMOEDIGINGEN
Er wordt harder dan ooit opgetreden tegen de drugshandel. De overheid zorgt ervoor dat het kwade
bestraft wordt.
De kerken zullen gedurende de kerstdagen weer vol zitten.
De relatie christelijke gemeente en Israël groeit.

De Here zegene u. Hij behoede u en geve u, ook in 2019, Zijn zegen.
Het bestuur.

